
Bli med FilaFamilie på misjonstur til Kenya! 
 

 
 

Høstferien 2019 planlegger FilaFamilie sin første misjonstur til Kenya! 
 
Det er noen familier i kirken som har tatt initiativet til denne turen, men det er 
fortsatt plass til et par familier til. Dette blir en tur hvor man får bli bedre kjent med 
Fila Global, vårt misjonsarbeid, og hvor du vil bli eksponert for en annerledes og 
spennende kultur. Vigdis og Arne Gjervoldstad, som har vært misjonærer i Kenya, 
og Arne som er leder for Fila Global, er turledere, så man er i rutinerte og trygge 
hender.  

 
 

Dette kommer til å bli en opplevelse for livet! I løpet av høstferien får vi en unik 
opplevelse av Afrika med misjon, dyreliv og solferie. Det blir hjemmebesøk og 
kirkebesøk der vi møter familier som deler vår felles tro, men under andre 
omstendigheter og forutsetninger enn vi er vant til hjemme i Norge.  
 

Det planlegges avreise torsdag 26. september klokken 16:00 og vi er tilbake på 
Gardermoen mandag 7. oktober klokken 13:15.  
 

Dersom interessen for turen er stor, så blir det en ny tur om ikke altfor lenge. Prisen 
for hele reisen blir på ca 20.000 kroner pr person som inkluderer det aller meste av 
reisen; som flyturer, hoteller, leie av biler, det meste av maten osv.  
 



Foreløpig program (med forbehold om endringer): 
 

Torsdag:  Flyreise fra Gardermoen til Nairobi via Doha med Qatar Airways. Videre 
flyreise fra Nairobi til Kisumu v/ Victoria sjøen.  
Fredag:   Avslapning på hotell i Kisumu. 
Lørdag:   Kjøre fra Kisumu til misjonsstasjonen på Thessalia hvor vi skal bo tre 
netter. 
Søndag:  Thessalia - Kirkebesøk/deltakelse og hjemmebesøk. 
Mandag:  Thessalia - Prosjekt hvor store og små deltar sammen med de lokale. 
Tirsdag:   Kjøre fra Thessalia til nasjonalparken Maasai Mara hvor vi skal på safari 
med overnatting under åpen himmel. 
Onsdag:  Kjøre fra Maasai Mara til Nairobi hvor vi overnatter på hotell. 
Torsdag:  Flyreise fra Nairobi til Mombasa hvor vi sover 3 netter på et badehotell 
ved havet. 
Søndag:   Flyreise fra Mombasa til Nairobi og videre til Gardermoen. 
 

Dersom din familie er interessert i å være med på denne turen, så send en mail til 
leder for FilaFamilie, Arne-Christian Jahr på acj@jahr.no.  
Det er begrenset antall plasser, så her er det førstemann til mølla som gjelder.  
 

Oppsummert: 
 
Turledere:  Vigdis & Arne Gjervoldstad  
Avreise:  Torsdag 26 september klokken 16:00 

Hjemkomst:  Mandag 7. oktober klokken 13:15 

Pris: ca 20.000 kroner pr person (alt inkludert) 
 
 

 



 


